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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de disseny gràfic, correcció 
lingüística i impressió per SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest contracte per lots és l’adjudicació d’un servei d’imatge i comunicació 
institucional que comprengui tot el procés de creació, des del disseny gràfic a la impressió de 
material comunicatiu divers. Aquest contracte engloba un total de tres lots i tres sublots: 
 
LOT 1 Disseny gràfic i maquetació de la Memòria Corporativa anual de SUMAR 
Sublot 1 Impressió de la Memòria Corporativa anual de SUMAR 
LOT 2 Disseny gràfic i maquetació de revistes pels equipaments de gent gran 
Sublot 2 Impressió de les revistes pel equipaments de gent gran 

LOT 3 
Disseny gràfic i maquetació de suports de comunicació per a la jornada “10x10 
Càpsules d’Innovació Social” 

Sublot 3 
Impressió dels suports de comunicació per la jornada “10x10’ Càpsules d’Innovació 
Social” 

Els licitadors podran presentar ofertes separades a un, a diversos o a tots els lots que composen 
aquesta licitació. 

Un licitador pot resultar adjudicatari d’un, diversos o tots els lots i sublots. 

El licitador no pot presentar més d’una oferta per cada lot. Si un licitador presentés més d’una 
oferta individual a un mateix lot serà exclòs de la licitació de l’esmentat lot. 

 

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL LOT 1 I SUBLOT 1 

2.1 Especificacions tècniques de la Memòria Corporativa 

Format paper: 210x297 mm (tancat) i 420x297 mm (obert) 

Format on-line: 
Pàgines: 

PDF 
36 - 40 pàgines aproximadament + cobertes aproximadament. 
*El pressupost s’ha de concretar per 40 pàgines. 

Periodicitat: Anual (març – maig) 

Disseny gràfic: Nova proposta (evolució de la imatge actual. Veure edicions 
anteriors a la pàgina web de SUMAR)  
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Termini  lliurament disseny gràfic i 
correcció del text: 

45 dies hàbils a partir de la notificació. 

Característiques de la impressió: 
 

Número d’unitats impreses: 250  
Colors coberta + interior: 4+4 
Material coberta: Paper Munken Polar de 240 g o de qualitat 
superior 
Acabats coberta: Plastificat mat 1 cara 
Material interior: Paper Munken Polar de 100 g o de qualitat 
superior 
Acabats: Cosida amb dues grapes 

2.2 Característiques del servei 

SUMAR publica la Memòria Corporativa anual, una eina d’informació que té com a objectiu donar a 
conèixer la tasca que realitza SUMAR des de les diferents àrees de treball. 

Les empreses adjudicatàries dels serveis s’hauran d’encarregar de la creativitat, el disseny, la 
maquetació (LOT 1) i la impressió (SUBLOT 1) d’aquesta Memòria Corporativa, seguint les 
instruccions de l’àrea de comunicació de SUMAR.  

Els serveis que es contracten en el SUBLOT 1 tenen efectes de previsió per la qual cosa, SUMAR no 
està obligada a encarregar totes les edicions, sinó que la impressió es realitzarà segons les 
necessitat concretes durant la vigència del contracte.  

El servei consisteix en: 

A) Disseny gràfic i correcció lingüística 

- Disseny i maquetació de la Memòria Corporativa, d’acord al model i a les normes d’estil 
que indicarà SUMAR. 

- Disseny i maquetació de tot el material d’infografia (taules, gràfics, etc.), en funció de les 
necessitats del servei. 

- Correcció lingüística i estil dels continguts en català. 

- Assessorament, coordinació i seguiment del treball encarregat, tant per via presencial, com 
telefònica i telemàtica. 

B) Servei d’impressió 

- Impressió de la Memòria Corporativa de SUMAR, amb les condicions tècniques detallades 
abans. 
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- Subministrament del producte final. 

2.3 Operativa del servei de disseny gràfic (LOT 1) i d’impressió (SUBLOT 1) 

El protocol a seguir en la gestió de la comanda respondrà a les fases i processos següents: 

1) FASE DE DISSENY GRÀFIC I CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: 

a) SUMAR farà arribar a l’adjudicatari els textos i les imatges a incloure en la Memòria 
mitjançant l’àrea de comunicació de SUMAR. 

b) Un cop rebut el contingut de totes les pàgines, l’adjudicatari/ària ha de presentar un primer 
esborrany de la Memòria, en format PDF, a l’àrea de comunicació en el termini d’entrega 
establert per aquesta àrea, que farà la revisió corresponent i un cop validat el material la 
retornarà perquè s’enviï el document definitiu a l’àrea de comunicació i a l’impressor 
adjudicatari del SUBLOT 1. 

Les trameses de material es realitzaran, majoritàriament, per correu electrònic. 

2) FASE D’IMPRESSIÓ I LLIURAMENT:  

a) Prova d’impressió per avaluar el producte final, consensuada amb el dissenyador gràfic. 
b) Embalatge adequat perquè el producte arribi en òptimes condicions. 
c) Recepció i conformació del producte. 
d) El lliurament es realitzarà a l’àrea de comunicació, ubicada a la seu central de SUMAR al 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 
bloc B, 3a planta de 17003 Girona. 

 

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL LOT 2 I SUBLOT 2 

3.1 Especificacions tècniques de la revista SUMEM 

Descripció: 
 
 

Revista SUMEM dels Centres de Serveis.  

(1 edició comú - maig + 12 edicions personalitzada per cada centre - desembre) 

Revista SUMEM Residència i centre de serveis de Sant Pere de Torelló (2 edicions, 1 
maig – 1 desembre) 

Revista SUMEM Residència Can Comelles d’Esparreguera (2 edicions, 1 maig – 1 
desembre) 

Revista SUMEM Centre de dia Les Bernardes de Salt (2 edicions, 1 juny - 1 desembre) 

Revista SUMEM Centre de dia Molí de Cuc d’Anglès (2 edicions, 1 juny – 1 desembre) 
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Revista SUMEM Residència i centre de dia de Sant Hilari Sacalm (2 edicions, 1 juliol – 
1 desembre)  

Revista SUMEM Residència Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia (2 edicions, 1 juliol 
– 1 desembre) 

Format paper: 
Format on-line: 

210x297mm (tancat) 420x297mm, (obert). 
PDF 

Pàgines: 32 pàgines. Revista SUMEM dels Centres de Serveis. Edició Maig.                                                                        
24 pàgines. Altres revistes 

Periodicitat: Semestral, segons detallat a la descripció 

Disseny gràfic: Nova proposta (evolució de la imatge actual. Veure edicions anteriors a la pàgina web 
de SUMAR)  

Termini de 
lliurament disseny 
gràfic i correcció del 
text: 

45 dies hàbils a partir de la notificació. 

Característiques de 
la impressió: 

Número d’unitats impreses:  
Maig: 

 800 unitats Revista SUMEM dels Centres de Serveis. Edició comú. 
 100 unitats Revista SUMEM Residència i centre de serveis de Sant Pere de 

Torelló. 
 250 unitats Revista SUMEM Residència Can Comelles d’Esparreguera. 

Juny:  

 100 unitats Revista SUMEM Centre de dia Les Bernardes de Salt. 
 100 unitats Revista SUMEM Centre de dia Molí de Cuc d’Anglès. 

Juliol: 

 100 unitats Revista SUMEM Residència i centre de dia de Sant Hilari Sacalm. 
 250 unitats Revista SUMEM Residència Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia. 

Desembre: 

 80 unitats x 12 revistes Centres de Serveis. Edició personalitzada per cada centre. 
 100 unitats Revista SUMEM Residència i centre de serveis de Sant Pere de 

Torelló.  
 250 unitats Revista SUMEM Residència Can Comelles d’Esparreguera. 
 100 unitats Revista SUMEM Centre de dia Les Bernardes de Salt. 
 100 unitats Revista SUMEM Centre de dia Molí de Cuc d’Anglès. 
 100 unitats Revista SUMEM Residència i centre de dia de Sant Hilari Sacalm. 
 250 unitats Revista SUMEM Residència Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia. 

Impreses a 4+4 tintes 
Paper estucat 150 g. o de qualitat superior. 
Acabats: cosides amb dues grapes. 
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*El pressupost d’impressió s’ha de concretar per la impressió conjunta de les revistes 
de maig (1), les revistes de juny (2), les revistes de juliol (3) i les revistes de desembre 
(tots els models -4-). 

 

3.2 Característiques del servei 

SUMAR publica la revista SUMEM amb les freqüències indicades en l’apartat anterior. Aquestes 
revistes són una eina d’informació de SUMAR amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que es 
realitza en els equipaments de gent gran que gestiona. 

Les empreses adjudicatàries dels serveis s’hauran d’encarregar de la creativitat, el disseny, la 
maquetació i la impressió d’aquestes revistes, seguint les instruccions de l’àrea de comunicació de 
SUMAR.  

Els serveis que es contracten en aquesta licitació tenen efectes de previsió per la qual cosa, SUMAR 
no està obligada a encarregar el disseny de totes les edicions, ni el nombre màxim de pàgines, atès 
que només s’encarregaran aquelles que efectivament es facin,  i la impressió es realitzarà segons 
les necessitat concretes durant la vigència del contracte. L’adquisició de major o menor quantitat 
d’unitats o la no adquisició d’alguna d’elles no dóna dret a l’adjudicatari a presentar reclamació o 
sol·licitar indemnització. 

El servei consisteix en: 

A) Disseny gràfic i correcció lingüística 

- Disseny i maquetació de les revistes SUMEM, d’acord al model i a les normes d’estil que 
indicarà SUMAR. 

- Disseny i maquetació de tot el material d’infografia (taules, gràfics, etc.), anuncis i noves 
seccions de la revista, en funció de les necessitats del servei. 

- Correcció lingüística i estil dels continguts en català. 

- Assessorament, coordinació i seguiment del treball encarregat, tant per via presencial, com 
telefònica i telemàtica. 

B) Servei d’impressió 

- Impressió de les revistes SUMEM, amb les condicions tècniques detallades abans. 

- Subministrament del producte final. 
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3.3 Operativa del servei de disseny gràfic (LOT 2) i d’impressió (SUBLOT 2) 

El protocol a seguir en la gestió de la comanda respondrà a les fases i processos següents: 

1) FASE DE DISSENY GRÀFIC I CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: 

a) SUMAR farà arribar a l’adjudicatari els textos i les imatges a incloure en les revistes 
mitjançant l’àrea de comunicació de SUMAR. 

b) Un cop rebut el contingut de totes les pàgines, l’adjudicatari/ària ha de presentar un primer 
esborrany de la Memòria, en format PDF, a l’àrea de comunicació en el termini d’entrega 
establert per aquesta àrea, que farà la revisió corresponent i un cop validat el material la 
retornarà perquè s’enviï el document definitiu a l’àrea de comunicació i a l’impressor 
adjudicatari del SUBLOT 2. 

Les trameses de material es realitzaran, majoritàriament, per correu electrònic. 

2) FASE D’IMPRESSIÓ I LLIURAMENT:  

a) Prova d’impressió per avaluar el producte final, consensuada amb el dissenyador gràfic. 
b) Embalatge adequat perquè el producte arribi en òptimes condicions. 
c) Recepció i conformació del producte. 
d) El lliurament es realitzarà a l’àrea de comunicació, ubicada a la seu central de SUMAR al 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 
bloc B, 3a planta de 17003 Girona. 

 

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL LOT 3 I SUBLOT 3 

4.1 Especificacions tècniques de la jornada 10x10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL 

Descripció dels principals 
elements gràfics: 

Logotip i imatge de difusió de la jornada anual  

Adaptacions de la imatge de difusió per a: 

- Baners per les xarxes socials (web corporativa,  facebook, 
twitter, youtube) 

- Pantalles de projecció a l’espai on es realitza la jornada 
(normalment auditori del CosmoCaixa Barcelona)  

Programa simple de la Jornada   

Plantilla PPT per les presentacions de les iniciatives  

Programa complet de la jornada (llibret A5 de 36 pàgines)  
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Acreditacions pels assistents de la Jornada 

Cronòmetre de temps (10 minuts) per projectar durant la jornada  

Certificats d’assistència  

Enquesta de valoració de la jornada 

Periodicitat: Anual (març) 

Disseny gràfic: Nova proposta (evolució de la imatge actual. Veure edicions anteriors a 
la pàgina web de SUMAR) 

Terminis de lliurament:  
 

1 d’octubre:  Logotip de la jornada anual. Convocatòria de selecció de 
projectes. 
20 de gener:  Imatge de difusió de la jornada i adaptacions. 
10 de febrer: Programa simple de la jornada. Plantilla PPT 
presentacions. 
Entre 1- 15 de març:  Resta d’elements gràfics necessaris per a la 
jornada. 

Característiques de la 
impressió: 

Programa de la jornada: 

Quantitat: 330 unitats  
Impresos a 4+4 tintes 
Coberta amb cartolina estucada 250g o de qualitat superior. 
Interior amb paper òfset 100g o de qualitat superior. 
Format paper: obert 297x210mm - tancat 148x210mm 
Format on-line: PDF 
Plegats i cosits amb dues grapes 

Acreditacions dels assistents (personalitzades): 

Quantitat: 330 unitats 

Format paper: Mides 10,5 x 15 cm a 4+4 tintes, amb cantons rodons i 1 
Forat a dalt al centre, diametre 7ø. 275 personalitzades i 25 en blanc  
- Paper Estucat mat 350g 
 

   

4.2 Característiques del servei 

SUMAR organitza anualment la JORNADA 10x10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL.  

SUMAR és una entitat pública que promou la innovació, planificació i gestió de serveis socials. En el 
marc de les accions realitzades per SUMAR es troben aquelles relacionades amb l’intercanvi de 
coneixement com ara LES JORNADES 10X10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL que s’organitzen des 
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de l’any 2013, per presentar 10 projectes innovadors dins l’àmbit dels serveis socials que serveixin 
de font d’inspiració per a d’altres organitzacions que treballen en el mateix àmbit.  

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer noves idees i nous reptes, així com noves tendències 
dels serveis socials de casa nostra, a més d’esdevenir un punt d’intercanvi de coneixement 
innovador, entre les entitats del sector públic i del tercer sector, i una font d’inspiració i motivació 
per a les persones que composen les entitats socials de Catalunya. Va dirigida a responsables 
polítics i tècnics dels serveis socials, als professionals del món local i de les entitats del tercer sector, 
a estudiants universitaris, i a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades. 

Les empreses adjudicatàries d’aquest servei s’hauran d’encarregar de la creativitat, el disseny, la 
maquetació i la impressió de tot el material gràfic necessari per l’efectiva realització de la jornada, 
seguint les instruccions de l’àrea de comunicació de SUMAR.  

Els serveis que es contracten en aquesta licitació tenen efectes de previsió per la qual cosa, SUMAR 
no està obligada a encarregar totes les descripcions especificades a l’apartat anterior, ni el nombre 
màxim, sinó que les peticions es realitzaran segons les necessitat concretes durant la vigència del 
contracte. L’adquisició de major o menor quantitat d’unitats o la no adquisició d’alguna d’elles no 
dóna dret a l’adjudicatari a presentar reclamació o sol·licitar indemnització. 

El servei consisteix en: 

A) Disseny gràfic i correcció lingüística 

- Disseny i maquetació dels suports de comunicació per a la JORNADA 10X10’ CÀPSULES 
D’INNOVACIÓ SOCIAL, d’acord al model i a les normes d’estil que indicarà SUMAR. 

- Correcció lingüística i estil dels continguts en català. 

- Assessorament, coordinació i seguiment del treball encarregat, tant per via presencial, com 
telefònica i telemàtica. 

B) Servei d’impressió 

- Impressió dels suports de comunicació per a la JORNADA 10X10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ 
SOCIAL, amb les condicions tècniques detallades abans. 

- Subministrament del producte final. 
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4.3 Operativa del servei de disseny gràfic (LOT 3) i d’impressió (SUBLOT 3) 

El protocol a seguir en la gestió de la comanda respondrà a les fases i processos següents: 

1) FASE DE DISSENY GRÀFIC I CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: 

a) SUMAR farà arribar a l’adjudicatari els textos i les imatges, així com la tipologia de suports 
de comunicació a incloure mitjançant l’àrea de comunicació de SUMAR. 

b) Un cop rebuda la comanda, l’adjudicatari/ària ha de presentar un primer esborrany de la 
petició corresponent, en format PDF, a l’àrea de comunicació, que farà la revisió 
corresponent i un cop validat el material la retornarà perquè s’enviï el document definitiu. 

Les trameses de material es realitzaran, majoritàriament, per correu electrònic. 

2) FASE D’IMPRESSIÓ I LLIURAMENT:  

e) Prova d’impressió per avaluar el producte final, consensuada amb el dissenyador gràfic. 
f) Embalatge adequat perquè el producte arribi en òptimes condicions. 
g) Recepció i conformació del producte. 
h) El lliurament es realitzarà a l’àrea de comunicació, ubicada a la seu central de SUMAR al 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 
bloc B, 3a planta de 17003 Girona. 

 

5. REQUISITS DELS MITJANS HUMANS I MATERIALS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

S’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un mínim de recursos humans amb el següent perfil: 

- El personal gràfic adscrit a l’execució d’aquest contracte haurà de tenir una experiència 
mínima de 7 anys en la prestació dels serveis objecte del contracte. 

- El personal gràfic ha de tenir la titulació superior en disseny gràfic. 

- Els personal encarregat de la correcció lingüística haurà de tenir la següent titulació: Grau 
de Filologia Catalana, Periodisme o titulacions similars amb experiència en la correcció de 
textes. 

- Les empreses licitadores han de disposar d’instal·lacions a un màxim de 60 km de les 
oficines centrals de SUMAR (Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, 
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona). 

- Tota la documentació es realitzarà en català. 
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- Les reunions i presentació de documents es faran a la seu central de SUMAR, a l’adreça 
següent: 

o Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, 
núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona. 

- Les reunions mínimes que anuals que s’estableixen són les següents: 

o LOT 1: mínim 2 reunions presencials. 
o LOT 2: mínim 4 reunions presencials, 2 per semestre. 
o LOT 3: mínim 2 reunions presencials. 
o LOT 4: en funció dels serveis contractats. 

- La disponibilitat horària dels adjudicataris ha de ser la mateixa que la de SUMAR: de dilluns 
a dijous de 8 a 16’45h i divendres de 8 a 15h. 

- El dissenyador gràfic que resulti adjudicatari del LOT corresponent, s’haurà de comunicar 
directament i trametre el material per impressió amb el licitador que resulti adjudicatari del 
SUBLOT equivalent al corresponent lot, en cas que siguin empreses o persones diferents.  

 

6. CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS SUBLOTS 1, 2 I 3 

S’ha d’entregar en la data concreta que determini l’àrea de comunicació, prèviament consensuada 
amb l’impressor. 

Els lliuraments dels originals dels dissenys gràfics es faran per correu electrònic a l’àrea de 
comunicació a la següent adreça de correu electrònic: info@sumaracciosocial.cat o a l’adreça que 
s’estableixi en cada cas. 

Les impressions es faran en base a les comandes de SUMAR, sense que es puguin admetre 
condicions de comandes mínimes. 

En el cas que no fos impossible realitzar un servei per causes de força major, el contractista ho 
posarà immediatament en coneixement de SUMAR, comunicant el termini previst per lliurar la 
comanda. En cas que aquest termini fos superior al termini de lliurament establert per l’àrea de 
comunicació i improrrogable, SUMAR valorarà la possibilitat d’adjudicar el servei concret a una altra 
empresa. 

El contractista realitzarà el lliurament de les comandes amb un transport adequat, essent 
responsable de les mercaderies fins que aquestes siguin rebudes amb conformitat per part de 
SUMAR. 

mailto:info@sumaracciosocial.cat
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El lliurament del material s’acompanyarà del corresponent albarà, en el qual hi figurarà la 
descripció completa dels articles entregats, indicant-ne el nom, referència, quantitat, preu unitari, 
IVA aplicable i preu total, sempre d’acord amb l’oferta presentada. 

El material es lliurarà a l’àrea de comunicació, situat a al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici 
Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona, tot i que SUMAR 
es reserva la possibilitat de modificar, segons les seves necessitats, el lloc d’entrega, consensuant 
prèviament aquests canvis amb l’adjudicatari.  

Les despeses derivades de l’enviament del material definitiu enviat als serveis centrals de SUMAR 
aniran a càrrec de l’adjudicatari.  

L’adjudicatari/els adjudicataris dels sublots es comprometen a garantir el producte servit i a 
reimprimir-lo, en cas que aquest producte no compleixi amb la qualitat requerida o sigui defectuós, 
mantenint en tot moment la qualitat exigida a les condicions tècniques del servei. 

Els lliurament de les impressions es faran en horari de 9.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres i, 
puntualment, en altres hores prèviament convingudes. 

 

7. SUBCONTRACTACIÓ 

Es permet la subcontractació de la correcció lingüística dels treballs objecte d’aquesta contractació. 
Aquesta subcontractació haurà de complir els requisits establerts a l’article 215.2 de la LCSP: 

- Els licitadors hauran d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant l’import i el nom d’aquests subcontractistes. 

- Els contractistes dels lots que corresponguin hauran de comunicar per escrit, després de 
l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de 
contractació la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació 
que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants 
legals del subcontractista, i justificant prou l'aptitud d'aquest per a executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant 
que el mateix no es troba culpable en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.  

- El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol 
modificació que sofreixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
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8. FACTURACIÓ DELS SERVEIS 

Els adjudicataris emetran una factura per a cada treball encarregat i expedit que presentarà a 
SUMAR un cop realitzat el servei, d’acord amb l’oferta de preus presentada i la informació dels 
albarans emesos. 

La factura haurà de complir els requisits establerts a l’apartat N del quadre de característiques i la 
clàusula vint-i-sisena de plec de prescripcions tècniques particulars que regeix aquesta 
contractació. 

Tots els transports i desplaçaments que motivin els serveis contractats, són a compte del 
contractista adjudicatari i s’entenen compromesos en el preu ofertat. 

 

9. TERMINI DEL CONTRACTE 

El termini d’execució del contracte serà d’un any a comptar des de la formalització del contracte, 
essent susceptible de ser prorrogat any a any per un període de 3 anualitats més. Per tant, la 
durada màxima del contracte incloent possibles pròrrogues és de 4 anys.  

Les pròrrogues seran obligatòries pels empresaris, sempre que el seu preavís es produeixi almenys 
amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de duració del contracte, d’acord amb el que 
disposa l’article 29 de la LCSP. 

 

10. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL SERVEI 

El responsable del contracte serà el responsable de l’àrea de comunicació que es designarà a 
l’efecte, a qui correspondrà, entre d’altres, les funcions següents: 

- Seguiment de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si les prestacions realitzades pels contractistes s’ajusten a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions i pròrrogues del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 
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11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT 

Els treballs realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats per SUMAR. Tanmateix, els 
adjudicataris hauran de sol·licitar el consentiment exprés de SUMAR per tal de poder-los utilitzar. 

L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació a les que tingui accés per 
raó d’aquest contracte.  

Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de SUMAR, podent-ne realitzar 
la reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i utilització que consideri 
oportuna. 

Les empreses adjudicatàries només en podran fen ús, ja sigui com a referència o com a base de 
futurs treballs, sempre i quan comptin amb l’autorització de SUMAR. 

 

12. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES 

Els adjudicataris queden expressament obligats a: 

- Disposar de les eines, els programes informàtics de disseny i la maquinària necessaris i 
adequats per oferir el servei. 

- Designar una persona que serà la interlocutora amb SUMAR i serà l’encarregada de rebre 
les instruccions que li faci arribar la persona designada per SUMAR.  

- Custodiar la documentació o materials de què se li faci entrega, no podrà proporcionar a 
tercers ni utilitzar per a finalitats diferents a les especificades en aquest plec les dades a les 
quals hagi pogut tenir accés amb motiu de la realització de les tasques de gestió 
encomanades per SUMAR sent responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de 
l’incompliment d’aquestes obligacions. 

- Serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i 
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a SUMAR o per a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o incorrectes en l’execució del 
contracte. 

- Per mitjà del responsable del contracte, s’exercirà el control de qualitat i idoneïtat dels 
treballs realitzats, podent rebutjar aquells que al seu judici no s’ajustin a les condicions 
pactades, obligant-se en aquest supòsit a reelaborar el disseny o dissenys corresponents 
amb la major diligència.  
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